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Isz Amerikos
PALIKO TARNAITEI DAU

GIAU KAIP GIMINĖMS.
East Orange, N. J. — Advo

katas Benjamin Kldberg, kuris 
turėjo apie 90 metu, mirdamas 
paliko ,savo testamente puiku 
užrasza del savo isztikimos 
tarnaites lOardinia Dimittson 
kuri tarnavo pas ji apie ketu- 
resdeszimts metu be paliovos. 
Tai-gi tarnaite Gardinia aplai- 
ke 18 tuk^tandziu doleriu isz 
palikto turto 20 tukstancziu 
doleriu o .savo giminėms pali
ko tik du tukstanczius doleriu. 
Gimines už taji palikimą ko
vojo suduose beveik per ketu
ris metus bet nieko nelaimėjo 
nes sūdąs pripažino buk pali
kimas seno advokato yra tei
singas ir negali būti sulaužy
tas.

Gardinia turi sziadien apie 
55 metus amžiaus ir jai tieji pi
nigai prisiduos ant užbaigimo 
senatvės.

JAUNOS BANDITES API- 
PLESZE ŽMONIS.

Chicago. —Dvi sesutes Jad
vyga ir Rozalija Chabovski, 16 
ir 18 metu, ima vakara sulaikė 
ant South Side, .Mikolą Boną- 
vieziu, su pagialba tuszczio 
revolverio, kerszindamos “nu- 
szovimu” jeigu joms neati
duos pinigus. Žmogelis balsei 
persigando taip drąsiu bandi- 
cziu, su tuszcziu revolveriu, 
kad joms atidavė net ketures- 
deszimts centu — visus kokius 
turėjo prie saves.

Kada mergaites likos suim
tos per palicijanta kada apvo- 
ginejo kita žmogeli, prisipaži
no prie kaltes, kalbėdamos kad 
vien tik del to apipleszinejo 
kad turetie pinigu ant kruta- 
muju paveikslu ir aiskrymo.

ISZ NETYCZIU NUSZOVE 
SAVO MYLIMA.

Detroit, Mich. — Martinas 
Mankovski, 27 metu, likos nu- 
szautas ant srnert per savo my
lima, Marie Valentą, 22 metu. 
Toji porele ketino susiriszti 
mazgu moterystes už dvieju 
sanvaieziu. Marie ta vakara 
atėjo atlankyti jaunikio tėvus 
ir užtiko Martina per’žiurine- 
^ant nauja revolveri kuri taja 
diena pirko ir jos užklausė ka 
ji mano apie ji. Mare isz nety- 
cziu patraukė vamzdi, szuvis 
pataikė mylimui in krutinę ir 
ant vietos sukrito negyvas. 
Mergina vos nepapaiko isz 
gailesties ir sziadien guli li- 
gonbuteje ir vargei pasveiks 
nes protas jai visiszkai pradė 
jo maiszytis.

82 METU ŽMOGELIS TĖVU 
TRYLIKTO VAIKO.

Gradyville, Del. — Bill Ma
thues ana diena pasiliko tėvu 
trylikto kūdikio kuris svėrė 12 
svaru kada gimė. Senukas yra 
vedes 19 metu; jo motere yra 
40 metu amžiaus. Isz tu visu 
vaiku tik septyni yra gyvais o 
gimė net trys poros dvynu. Vy- 
siausias vaikas da neturi 16 
metu. .

MIRUSIO KUNIGO 
TURTAS

Sudas Pripažino Jo Testamen
ta Už Nelegaliszka; Paliko

$104,181 Kuri Paskyrė 
Del Giminiu Tevyneje.

TESTAMENTAS BE 
LIUDINTOJU.

Pottsville, Pa. — Mirusis ku
nigas Juozas W. Horaczek, 
prabaszczius Slavoku Szv. Ste
pono Rymo Katalikiszkos pa
rapijos, Shenandoah, Pa., ku
ris mirė 11 Sausio, 1935 mete, 
paliko mil'žiniszka turtą 104,- 
181 dolerius isz kuriu buvo 
$82,655.62 bondais, szerais ir 
kitokiu turtu, bet testamente 
nepaskyrė jokio egzekutoriaus 
ir testamentas radosi be liu- 
dintoju kaip tai tiesos reika
lauja. Sudžia Gangloff todėl 
taji testamenta pripažino už 
nelegaliszka.

Mirusio kunigo testamentas 
buvo sekantis: Viena trecz- 
dali savo turto paliko savo se- 
serei beit jeigu toji mirtų ir 
nepaliktu vaiku tai jos dalis 
butu padalinta ant trijų daliu: 
viena dali del naszliu ir siera- 
iu, paviete Nacznice, Austrijoj, 
antroji dalis del vargingu stu
dentu Czekijoj o treczia dalis 
del motinos sesers. Dali paliko 
del Harrisburgo diecezijos 
(jeigu joje mirtų) ir pinigai 
eitu ant misijų Teksuose. Li
kusia dali pinigu paskyrė ant 
praplatinimo tautiszkos kal
bos Czekijoj.

Sudas pripažino $80,000 del 
likusios seserunes Czekijoj, 
del Katrės Leso isz Shenado- 
rio $4,977.90,jo gaspadine ir 
$12,000 del kunigo Bosovsk, 
kuris užėmė jo vieta po jo mir- 
cziai.

Stebėtina kad mirusis pali
ko tiek turto del savo tautie- 
cziu ir prieglaudos del naszliu 
ir siera'tu savo tevyneje o del 
czionaitiniu nepaliko nieko 
nors pinigus surinko Amerikoj 
nuo tuju 'žmonių. Ant ko jam 
prisidave tasai turtas būda
mas kunigu ir prisieges uba
gystėje gyvent?!

EROPLANAI ISZGIALBEJO 
MOTERES SU VAIKAIS ISZ 

DEGANCZIU GIRRIU.

Malta, Mont. — Ant Rocky 
kalnu ir aplinkinėje smarkiai 
dega girrios kurios apsiaubė 
daugeli kaimeliu ir kasyklų. 
Gyventojai negalėjo iszsigial- 
bet isz kaimeliu, apsiaubtu 
liepsnomis kaip tik su pagial
ba eroplanu. Isz Mission Grove 
iszgialbeta tokiu badu 16 mo
terių ir vaiku kaipo ir isz Nan- 
dusky ir Szv. Povylo Indijo- 
niszkos Mirijos. Little Ben 
Mine yra apsiaubtos isz trijų 
pusiu per deganezias girrias 
bet visi žmones in laika prasi- 
szalino in saugesnes vietas. 
Apie trys szimtai galviju su
degė. Trys tukstaneziai žmo
nių kovoja su liepsna o keturi 
eroplanai prigialbsti gialbet 
'žmonis.

VEIDAS MIRUSIOS
ANT ZERKOLO

Mirusios Mergaites Veidas 
Pasirodė Ant Zerkolo; Tuks
taneziai Žmonių Atlanko

Narna.

KUNIGAS SAKO KAD TAI 
NEGALIMAS DAIGTAS.

Philadelphia. — Tukstan
eziai žmonių atlanko narna ku
riame atsitiko “stebuklas” ku
riame mlirusios merginos vei
das pasirodė zerkole. Mirusios 
mergaites vardas yra Marie 
Rourke, 19 metu, geros drau
ges Peggy Murphy ant kurios 
zerkolo tasai paveikslas pasi
rodė nes mirusi mergaite tan
kiai pas ja atsilankydavo ir 
priesz ta zerkola szukuodavo- 
si. Viena isz draugiu Peggy’ęs 
patemino isz netycziu veidą 
mirusios drauges ir pranesze 
apie tai szeimynai. Buvo tai 
taja diena kada už mirusios 
duszia buvo laikomos Miszios.

Drauges mirusios, kurios ja 
gerai pažinojo, atėjo pažiūrėti 
tojo “stebuklingo pasirody-’ 
mo” ir tvirtina kad tai isztik- 
ruju Mares pavidalas. Motina 
mirusios taipgi pripažino kad 
tai aiszkus veidas jos dukreles.

Kunigas James J. Connelly, 
ilsz Szv. Barnabo parapijos, ku
ris atėjo pažiūrėti tojo veido, 
sako kad tai negalimas daig
ias. Gal kada nt zerkolo likos 
prilipytas kokis paveikslas ir 
nuo to sidabras užpakalyje 
zerkolo atmusze taji paveiks
lą.

Sziaip ar taip, tukstaneziai 
žiopliu atlanko taji narna pa
matyt taji nepaprasta pasiro
dymą kd net palicija turi ten 
daryti paredka.

NUTRUCINO NEGEISTINA 
KŪDIKI.

Greensburg, Pa. — Norėda
mas atsikratyt nuo negeistino 
kūdikio, kuri susilaukė su sa
vo tarnaite, Mrs. Jessie Han
key, jos gaspadorius Kenneth 
Wagner paliepė jai nutrucint 
kūdiki ka ji ir iszpilde nes bi
jojo kerszto gaspadoriaus ku
ris sake jog jeigu ji nepadarys 
gala kūdikiui tai jis moterei 
padarys gala. Wagneris yra pa- 
cziuo'tu .žmogum <su keleis vai
kais o Jessie negyvena su savo 
vyru, kuris gyvena Nanticoke, 
Pa. Kada jis dagirdo apie savo 
paezios nupuolimą ir areszta- 
vojima, nenori visai apie ja 
girdėti.

UGNAGESEI PADEGINĖJO 
NAMUS TIK DEL 

“FUNIU.”
Upper Danby, Pa. — Beveik 

kožna sanvaite czionais kilda
vo ugnis isz nežinomos prie
žasties pakol detektyvai isz- 
tyrinejo priėžasĮtij tankiu ug
nių. Detektyvai iszsznipinejo 
buk keturi jauni ugnagesiai 
padegdavo namus kad turėti 
isz to “funiu” ir būtie narsu- 
nais gesinime deganeziu namu. 
Paskutine liepsna padare ble- 
des ant 10,000 doleriu ir vos 
nesudege keli vaikai. Visi 
“narsunai” likos aresztavoti.

SUBADĖ PEILIU SAVO PA- 
CZIA 18 KARTU, ISZ 

UŽVYDEJIMO.
Oakland, Calif. — Su asz- 

tuoniolika žaiduleis visam ku
ne ir visas kambarėlis krau
juose, lavonas Mrs. Sallie Za
valla, patogios Italijoniszkos 
moteres likos surastas per pa- 
licija ant praneszimo kaimynu 
kurie girdėjo dejavimus mote
res kambarėlyje bet nenorėjo 
kisztis in vedusios poros rei
kalus ir lauke lyg rytojaus su 
praneszimu palicijai kad ne 
viskas yra gerai pas Zavallus. 
Palicija pribuvus iszverte du
ris ir paregėjo baisu regėjimą 
kambarėlyje. Zavalliene gulė
jo ant lovos su baiseis žaidu- 
liais. Didžiausias žaidulis ra
dosi krutinėjo o kiti ant viso 
kūno.

Palicija vyra nesurado nes 
jis pabėgo isz miesto o kaip 
kaimynai kalba tai buvo jis sa
vo moterei laibai u'žvydus ir ne
karta su ja bardavosi ir užme
tinėjo kad pas ja atsilankyda
vo vyrai kada jis jradosi darbe 
bet kaimynai liudijo kad mo
tere su niekuom nedraugavo.

SURADO SENOVISZKA 
MIESTĄ 10,000 METU 

SENUMO.
Washington, D. C. — Jesz- 

kotojai įsenoviszku užliė'ku at
kasė griuvėsius senoviszko 
miesto artimoje Jonestown, 
La., kuris badai yra daugiau 
kaip 10,000 metu senumo.

Kada Iszpaniszkas eksplora- 
torius, Hernandez de Soto, pri
buvo in Amerika, tai badai ta
sai miestas buvo pilnoje gyvy
bėje, 1542 mete. O kiek da me
tu jis vieszpatavo priesz jo pri
buvimą tai sunku inspeti.

LAIKRASZTIS ‘INQUIRER’ 
PARDUOTAS UŽ 15 MILI

JONU DOLERIU.
Philadelphia. — M. L. Ann- 

eriberg, iszduotojas keliu laik- 
raszcziu, ana diena nupirko 
placziai žinoma dienini laik- 
raszti “Inquirer” už 15 mili
jonu doleriu. Laikrasztis turi 
285 tukstanczius kasdieniniu 
skaitytoju o 740 tukstancziu 
kurie skaito ji Nedeliomis.

Pagal naujo iszduotojaus 
nuomone tai tasai laikrasztis 
yra vienas isz geriausiu ir po- 
pulariszkiausiu.

DUKTĖ SU SAVO MYLIMU 
NUŽUDĖ MOTINA.

Jersey City, N. J. — Palici
ja aresztavojo Gladys Mac- 
Knight, 17 metu, drauge su 
jos mylimu, Donald Wightman, 
18 metu, už nužudymą mergi
nos motina. Kada palicija pri
buvo in narna nužudytos mo
teres, ant kaiminkos praszy- 
mo, rado Helena MacKnight, 
40 metu, gulinezia kuknioje su. 
perskeltu pakausziu o szale 
jos gulėjo naujas kirvukas, vi
sas kruvinas. Badai taja diena 
dukrele turėjo kivirezus su 
motina kuri uždraudė jai drau
gauti su jaunikiu. Kaimynai 
girdėjo kokius ten kliksmus 
namie ir po tam dukrele su 
jaunikiu iszvažiaivo automobi- 
Iium- ' - .

3 UŽMUSZTI IR 8 SUŽEISTI 
MUSZYJE SU KOMU

NISTAIS.
Laredo, Tex. — Tarp komu

nistu ir prieszininku kilo mu- 
szis kuriame užmuszta trys 
žmones ir 8 sužeisti mieste 
Monterey, tuojaus prie Meksi- 
koniszko rubežiaus. Apie 500 
mai'sztinihku likos aresztavoti 
ir uždaryti kariszkam kaleji- 
mee.

MERGAITES KOJOS PA
VIRSTA IN AKMENI.

Pittston, Pa. — Devynioli
kos metu Ona Bender, kuri 
nuo kokio tai laiko serga reta 
liga suakmeniavimo kurios ko
jos taip yra kietos kaip ak
muo, randasi pavojingam pa
dėjime ir daktarai jai negali 
nieko pagialbet. Kada liga 
pirmiausia jai pasirodė, mergi
na dirbo New Yorke. Specialis
tai isz visu institutu ja peržiū
rinėjo bet gydudles ant tokios 
ligos da nesurado.

Mergina mirė Sukatoje.

ŽMOGUS SU AUKSINE 
KANTRYBE.

Munster, N. J. — Per visa 
diena sėdėdamas ant siupynes 
vasaros laike o žiemos laike 
prie pecziaus, rodos isz medžio 
iszdrožtas ir nekalbėdamas ne 
žodelio in savo motere kuri tu
rėjo dirbti ant jo užlaikymo ir 
prikirsti malku kad jis nesu- 
szaltu, pati negalėdama ilgiaus 
nukenst tojo malszumo, pada
vė teismą ant persiskyrimo 
nuo Jokūbo Brandon, jos kan
traus vyro. Priežastis tojo ilgo 
tylėjimo buvo tas, kad asztuo- 
ni metai adgal paeziule ji taip 
grauže kad prislėgė sau dau
giau su ja nekalbėti ir iszpildo 
savo nutarimą.

INSIGAVO IN KAIMYNO 
NAMA IR ATSIGULĖ IN 

MOTERES LOVA.
Beaver, Pa. — Jonas Corles 

truputi u'ž daug pasivėlino sau 
ramybes ir tas ji justume in 
nelaime. Taja nakti buvo tam
su, inlipo per langa, kaip sau 
mane in savo narna, užlipo pa- 
tylka ant virszaus kad “nepa- 
budyt savo prisiegeles” ir už
migo. Jo kaiminka, Mare But- 
termore, atėjus pažiūrėt kas 
jos lovoje knarkia vos neapal
po radus svetima vyra savo 
lovoje ir paszauke palicijanta 
kuris Jonuką nuveže in palici
ja o sudžia jam padovanojo 
tris metus po probacija už nau
dojimą svetimos lovos. Jonas 
nieko neatsimena kada inejo 
in svetima narna.

9 ANGLEKASIAI ŽUVO KA
SYKLOSE NUO GAZO.

Duquoin, Ill. — Szeszi ang- 
lekasei kurie inejo in kasyklas 
pripildytas gazu, kad iszgial- 
beti savo tris draugus, kurie 
buvo apimti gazu, patys likos 
juom apimti ir visi žuvo Union 
Collieries Kathleen kasyklose 
arti Dewell, penkios mylios 
nuo czionais. Dvylika kitu li
kos iszimti in laika kurie buvo 
apimti )ga(zu. Anglekasiai in
dėjo nauja elektrikini trans
former! kuris eksplodavojo ir 
pripildė kasyklas gazu.

Isz Visu Szaliu
AUKA TAMSIAUS TIKĖJI
MO; SUVALGĖ ŽMOGAUS 

SZIRDL
Murmansk, Rusija., — Ne- 

kuriuosia vietosią szios redy- 
bos ter.p 'žmonių vieszpatauje 
didele tamysbe ir lengvatikys- 
te. Sztai kaip telegramai pra- 
hesza: Kaimelije Kittla kai- 
muocziai paklauso rodos seno 
nevos burtininko, kad del už- 
begimo ir praszalinimo visokiu 
ligų ir pavietrių, turi paau- 
kaut žmogiszka gyvastį. Keli 
paklausė to kvailio burtininko 
nužudindami tenaitini sena u- 
baga Peczkina, kuriam nupjo
vė galva, gere jo krauja, isz- 
vire plauczius ir suvalgė rzirdi. 
Kuna nelaimingo žmogelio 'a- 
do baloje už kaimo. Palicija 
isztirinejo, buk visi kaltininkai 
yra krikszczionais ir atsilan
kydavo ant mokslo in vietinia 
valdis’zka mokslaine. Kaltinin
kai likos iszveszti in pavietini 
kalėjimą.

PO DREBĖJIMUI ŽEMES 
LIKOS SURASTA DIDE

LIS SKARBAS.
Gulique, Argentina. — Kar

tais drebėjimas žemes padaro 
dideles Ibledes bet del Matias 
Delgada drebėjimas žemes at- 
nesze dideli gilinki nes per su
griuvimą seno muro, atrado 
savo mirusio tėvo paslėpta tur
tą kurio negalėjo surasti per 
daugeli metu. (Kada atėjo prie 
sugriautos grinezios pažiūrėti 
kiek jam drebėjimas 'žemes pa- 
dąre hledes, paregėjo mure di
dele skyle kurioje radosi gele
žinis puodas. Atidengęs puodą 
rado jame testamenta, daugy 
be auksiniu ir sidabriniu pini
gu ir visokiu brangiu žemeziu- 
gu vertes ant keliu milijonu 
doleriu.

Testamente iszrode kad pa
liko visa turtą savo vienatinių! 
sunui kuris tada .buvo iszke- 
liaves in diilija. Kada sūnūs 
sugryžo namo, nerado testa
mento ne pinigu nes mane kad 
tėvas buvo vargingu žmogum 
ir nieko nepaliko. Sziadien per 
atradimu turto pastojo turtin
gu žmogum ir dekavoja drebė
jimui žemes jog ji atrado nes 
kitaip butu dingias ant visa
dos.

SOVIATAI ISZGUJA DAUG 
FINLANDIECZIU ISZ 

ROSIJOS.
Helsingfors, Finlandija. — 

Finiszki laikraszcziai raszo, 
buk Soviatai pradėjo iszguiti 
daugeli Finiszku gyventoju 
is>z aplinkines Ingrian, prie So- 
viatinio rubežiaus. Isz prie
žasties didelio prispaudimo per 
Soviatus, lyg sziol jau apleido 
tukstaneziai žmonių, sugryžda- 
m'i atgal in Finlandija. Apie 
140 miestu ir miesteliu lyg szei 
dienai visiszkai pasiliko ap
leisti.

Daugelis isztremtuju iszva- 
žiavo in Vologda, 250 myliu 
nuo Moskvos, kur tenais yra 
didelis štokas darbininku fa
brikuosią ir ant lauku.

GILIUKNINGAS SZMOTE- 
LIS POPIEROS ATNESZE 

MOTERIAI DIDELI 
GILIUKi.

Krokava, Lenk.,— Keli me- 
nesei adgal varginga naszle 
Rozalija Vrenska, kuri vos tu
rėjo isz ko iszsimaityt, staiga! 
pasiliko turtinga. Tula vakara 
atėjo pas ja in maža kromeli 
koks tai žmogus pirkti siutu. 
Prikimsze pypke su tabaka, 
isztrauke szmoteli popieros, 
susuko ir uždege pypke ir isz- 
ejo isz kromelio. Ant rytojaus 
anksti, naszle szluodama kro
meli, isz akyvumo rado szmote
li popieros, isžsivyniojo ir pa
mate kad tai bilietas ant loteri
jos. Sudėjus grąžei bilietą in 
stalcziu ir kone visiszkai už- 
mirszo apie ji, kad sztai tūla 
diena skaitė laikraszti apie 
giliukningus numerius isz- 
trauktus loterijoj. Atsiminda
ma surasta /bilietą, pažiurėjo 
ant numero ir persitikrino kad 
tasai bilietas laimėjo 25 tuks
tancziu zlotu. Iszmokejo jai 
visus pinigus ‘beit motere, bū
dama teisinga, apgarsino laik- 
raszcziuosia, kad tasai žmogus 
kur buvo pas ja pirkti siulu, 
kad atsifezauktu, nes nori su 
juom .pasidalyt turtum, bet lyg 
szia dienai jo nesurado, ir vi
sas turtas pasiliko jai.

SAPNAS JA ISZGIALBEJO 
NUO MIRTIES.

Voribn, Franci ja.,—Pati tur
tingo fabrikanto Trevoux, sap
navo buk josios 'tarnas ėjo ka- 
ridorium, laikydamas vienoj 
rankoj žvake o kitoj ilga peili, 
staigai paszoko isz lovos. Po 
valandėlei vėla sapnavosi jai 
tas pats sapnas, nes tuom kart 
sapnavo, kad tarnas jau buvo 
užlipąs ant trepu. Vėl staigai 
pabudo isz miego, o kad ap- 
malszyt nervas, iszgere tam 
tinkama gyduoli. Ir vela pa
budo, labai persigandus, tuom 
kart sapnavo kad tarnas jau 
prie duriu josios mieg-kamba- 
rio. Tuom syk paszoko staigai 
užpykus, kad negali mieguoti, 
paėmė žvake, atidarė duris ir 
isztikruju paregėjo savo tarna 
stovinti prie duriu su žvake 
rankoje ir ilgu peiliu. Tarnas 
nesitikėdamas staigai pamaty
ti savo ponia, baisiai pats per
sigando ir dūme in tvarta, kur 
jau buvo parengiąs arkli, ant 
kurio galėtu pabėgti po nužu- 
dinirna savo ponios. Pailicija 
jesz'kojo tania po visa aplin
kinių, bet jo nesurado, o ponia 
teip tuom persiėmė, kad reikė
jo ja nuvežt in ligonbute, kur 
gydosi ant pairusiu nervu.

SUSIBARIMAS VAIKU
PRIEŽASTIS ŽUDINSTOS.
Dunaberg, Latvija., — Arti

mam kaimelyje, kada motere 
kirto malkas, du vaikai atėjo 
pasiskunsti priesz 13 metu 
mergaite, kuri juos iszbare už 
koki ten pasižengiima. Iner- 
szus motina nubėgo pas mer
gaite ir kirto viena su kirvuku 
per galva, padedama ja negy
va anlt vietos. Žadintoja likos 
tuojaus siumta per palicija. .



“SAULE” Malianoy City, Pa.

Kas Girdėt
Nuo pradžios szio meto, 

mieste Pliiladelphijoj, likos 
surasta 74 (pamestinukai kurie 
rado prieglaudosia vieta. Ar
gi taip dideliam mieste rastų
si tiek nelabu protina kurios 
atsiskyrė nuo savo naujai gi
musiu kūdikiu? O gal tenaiti- 
nei (gyventojai užmirszo apie 
dorybe ir Dievo prisakymus. 
Dvasii-szkieji be parapijų ras
tu fenais “placzia dirva” pla- 
tint Kristaus mokslą.

ti o kada apleidžia szi svietą 
tai kožnas norėtu ji paspirt su 
koja kad įgreicziau isz czion 
bėgtu. Jeigu numirszta jaunu 
tai sako jog turėjo didele atei
ti priesz save, jeigu dagyvena 
senatvės tai gyvena kad ap
gauti graboriu.

Isztikruju 'tasai.; gyvenimas 
yra juokingu keliu nes visi no
rime juom keliauti kuodau- 
giausia. —• Ar-gi neteisybe?

Palicija aresztavojo koki tai 
Arthura Phillips, Miami, Flo
ridoje, kuris badai turi asztuo- 
nes paczias ir kalbėjo' -sudžiui 
kad negalėjo jas iszmaityt per 
szituos vargingus laikus nes 
nuolatos buvo “broke.” — Nė
ra ko stebėtis kad buvo 
‘ ‘ broke. ”

Reverendas M. <S. Wolff, isz 
Windhem, Kan., iszvažiaves 
ant vakacijos, paliko savo ■vie
toje ... fonografa. Tasai dva- 
siszkasis ^prikalbėjo ’keliolika 
rekordu su pamokslais del sa
vo parapijonu. Kam po nogiu 
mokėti kunigui, ar nebūtu ge
riau fonqgraffus (insitaisyti o 
butu daug pigiau.

Jau dabar nekurtose parapi
jose žmones klauso pamokslu 
per reidio ir kitokiu pamokini
mu.

Nekarta galima iszgirsti 
kaip žmones kalba “Kam man 
gyvent ant svieto?”

Žmogaus gyvenimas tikrai 
yra juokingas. Tribūna jis ant 
szio svieto be savo žinios ar 
valios, o persiskiria su sziuom 
svietu nenoringai. Būdamas 
ant szio svieto, praleidžia sa
vo gyvenimą nesupratimuose 
ir pasiprieszinimuose per savo 
artima. Būdamas kūdikiu, va
dina ji aniuoleliu; suaugės yra 
velniu, pastoja vyru, /vadina 
ji nuo iszunc ]yg galvijo; savo 
užsiėmimuose yra vadinamas 
kvailiu; jeigu padidina savo 
szeimynelia yra geras o jeigu 
padidina bankini czeki tai va
dina ji vagiu; jeigu yra varg
siu tai nemoka gyventi ir ne
turi proto; jeigu turtingu tai 
yra apgaviku nes apsukrus. 
Jeigu eina in bažnyczia ir pil
do prisakymus Dievo tai žmo
nes ji vadina veidmainiu; jei
gu ne eina in bažnyczia tai yra 
grieszninku ir buna prakeiktu; 
jeigu paaukauja ant misijų ir 
labdaringu tikslu tai tik ant 
“parodos” o jeigu nieko ne
duoda tai yra skupuolium. 
Kada užgema ant svieto, kož- 
nas nori ji bucziuoti ir liūliuo

Praeita sanvaite redaktorius 
turėdamas reikalą pas viena 
skvajeri Mahanojaus aplinki
nėje, buvo budintojom grau
dingo atsitikimo, pas kuri li
kos atvesti trys sieratukai ap- 
muszti, apdraskyti o ju kune- 
lei pamėlynavo kaip rodos la
zuritu aplieti. Mergaite apie 
deszimts metu, vaikiukas asz- 
tuoniu metu ir treczias apie 
szesziu metu. Tėvas norėda
mas kad vaikai turėtu moti- 
niszka prieglauda, apsipaezia- 
vo antru kartu, nes jo pirmuti
ne motore nesenei buvo mirus. 
Mažiuielei nesitikėjo kas juos 
laukia po mireziai ju mylimos 
motinėlės kuria labai mylėjo ir 
paguodoje o kuri buvo del ju 
viskuom.

Kada tėvas atvedę antra mo
tina po savo pastogia, namas 
stojosi del visu tikra pekla. 
Vaikai ne tik kad neturėjo mo- 
tiniszkos meiles bet buvo kai
šei kankinti ir plakti. Nemiela- 
szirdinga moezeka, kada tėvas 
iszeidavo in darba, marino 
juos badu uždarydama | in 
miegkamlbari ant visos dienosi, 
iszraudavo .saujomis jiems 
plaukus, muszdama kumsz- 
czioms per veidus ir visa kuna.

Sieratukai ant jos regėjimo 
drebėdavo o kada tėvas sugry- 
žes isz darbo užklausdavo kas 
juos taip .suplakdavo ir ap
draskė, uždėdavo kalte vienas 
ant kito bijodami kalbėti tei
sybių kad moezeka ant ryto
jaus da arsziau juos nesumusz- 
tu.

Ir taip nelaimingi 'kentėjo 
per ilga laika pakol tėvas da- 
žinojo visa teisybe. Sugryžes 
namo, iszmusze duris mieg- 
kambario ir iszleido vaikus isz 
nelaisvės. Vienas isz vaiku 
manydamas kad tai moezeka 
atėjo juos vela kankyt, norėjo 
iszszokt per Įauga bet tėvas ji 
sulaiko in laika.

Baisus tai buvo regėjimas 
skvajerio kancelarijoj. Net 
žmogau^ (kraujas gyslose su- 
stengo žiūrint ant tuju vargin
gu sutvėrimu: sumuszti, ap- 
driskia, pamelynave su iszrau- 
tais plaukais ir iszbadeja. 
Skvajeris liepe paszaukt foto- 
grafis'ta kad nutrauktu pa
veikslą mažu kankytoju. 'Tieji 
sieratukai turi net atplesztas

Ruth Bryan Owen, Suv. Val
stijų ministere in Denmarka, 
isztekejo už .sargo karaliaus 
Kristiano, isz Denmarko, ant 
kuriu vestuvių dalyvavo prezi
dentas Roosevelt as su paezia. 
Po svodbinei kelionei sugrysz 
prie savo dinsto in Denmarka 
su savo vyru.

Isz Lietuvos.

ausis, taip toji prakeikta mo
ezeka su jais nedorai pasielg
davo.

Gaila buvo žiūrint ant tuju 
isz'baidytu vaiku kurie nebuvo 
tvirtais ar žmones su jais nori 
tik pakalbėti ar nori vela juos 

' kankint.
Moezeka likos paszaukta in 

Pottsvilles suda ant iszsiteisi- 
nimo isz savo nedoraus pasiel
gimo su tais vargingais įsiera- 
tukais.

Ne yra tai jokia pasaka bet 
tikras atsitikimas kuri mate 
pats redaktorius. Tegul tai bu
na prasarga del naszliu ir isz- 
sikerpa szita straipsneli ir ge
rai apmans'to pakol sumano an
tru kartu apsipaeziuoti ir at
vesti moezeka del savo likusiu 
sierateliu.

PERKŪNIJOS AUKOS.
Vievis.,— Vievio valscz., pa- 

I skutinemiis dienomis perkūnija 
Į padare daug nuostoliu: sudegi
no penkis trobesius ir nutrenkė 
19 metu amžiaus vaikina, Jan
kausku isz Rusaeiszkiu km.

MAUDYDAMAS ARKLĮ 
NUSKENDO.

Sziauliai.—Baiteris Mauszas, 
19 metu amžiaus, arkliu nuva
žiavo in Rekyvos ežerą, kur už
simanė ankli iszmaudyti. Rai
tas ant arklio Baiteris nuplau
kė ke'l'ias-deszimt metru, ir ant 
kranto buvę žmones pastebėjo, 
kad arklys jau grįžta atgal 
vienas, be Boilerio. Kokiu bu
do Baiteris nuskendo, niekas 
nemato. Manoma, kad jis nu
slydo nuo arklio, ir arklys 
plaukdamas pamynė ji ipo .sa
vim.

Ne tik Amerikoje bet po vi
sa svietą javai labai pabrango 
ir tai daugiau ne kaip szeszi 
metai ad'gal, isz priežasties 
sausumos ir .stokos javu, ru
giu, komu, avižų ir 1.1. Szia- 
dien Amerikoj javai daejo lyg 
dolerio už buszcli. Maistas 
taipgi pabrango: kiausziniai, 
sviestas, bulves, sūriai, taukai 
ir kitokį reikalingi dalykai del 
pragyvenimo labai pabrango 
bet žmogaus uždarbis ne kiek 
nepaslididino ir žmogelis su ma
ža alga ir didele szeimyna tu
ri užtektinai vargo iszsimaityt.

Visur randasi seni dalykai 
kuriuos žmones labai guodoja 
o ypatingai senas maldakny
ges. Jeigti turite namie sena ir 
apiplyszusia maldaknyge' arba 
kokia kitokia knyga, prisiuns- 
kite in redakcija o bus jum 
apdaryta drueziai ir puikiai 
isz ko busite labai užganadin- 
ti.

UGNIS SUNAIKINO SZITA KARISZKA BALIONĄ.
iSzitas kari'szkas balionas kuris ėjo lenktynėms su kitais, sudegė pusantra mylia nuo 

Elizabeth, Colo. Varytojai baliono iszsigialbejo nelaimes.

LYGOS ATSTOVAS 
DANZIGE.

APVIRTO AUTOBUSAS SU 
20 MOTERŲ.

Klaipeda.,— Vienas Rusnės 
autobusas grižo namo isz Klai
pėdos turgaus. Veže 'buvusias 
turguje daržovių pardavėjas, 
viso 20 moterų. Nedengtas au
tobusas, gana smarkiai važiuo
damas, lenke viena vežimą., ir 
kiek paslydus, szoferis negalė
jo iszlyginti vairo. Autobusas 
nuslydęs in griovį, apsivertė. 
Važiavusios moterys iiszlakiojo 
ant plento. Dvi ju, būtent, 
Jurgensiene ir Lemartfene, 
sunkiai sužeistos nugabentos 
in apskrities ligonbute. Sutai
sius auto-busa liko sveiki ke
leiviai nuvažiavo namo.

TRAGINGAS DVIEJU
MOTERŲ ŽUVIMAS.

Mariampoles miestelio gy
ventojus nepaprastai. sujaudino 
isztikusios nepaprastos dvieju 
moterų mirtys. Pagyvenusi 
moteris naszle Vilcziauski-ene 
viena ryta atsikėlė labai anks
ti. Dar nea.pslirengU'S, matyti, 
pagauta kokio svaigulio, pa
griebė peili ir persipiovus vi
durius paleido žarnas. Neilgai 
pasikamavusi, baisiuose skaus
muose Vilcziauskiene mirė.

Antroji tragedija invyko su 
moterimi B., kuri labai norėjo 
sulaukti sūnaus. Ji jau turėjo 
keturias dukteris ir lauke 
penktojo vaiko. Tacziau jos 
laukimas neiszsipilde: gimė 
penktoji duktė. Kai.p tiktai 
jaunoji gyvybe atsirado, gim
dyve ^tuojau pasiteiravo, kas 
gimė/— berniukas ar mergaite? 
Buvo atsakyta jog mergaite. 
Motina nepaprastai, susijaudi
no, tiktai suriko ir 'krito be 
sąmones tame paeziame patale. 
Buvo iszkviestas daktaras, įku-
ris sakes, jog jai plyszo szirdis.

CZEDASUOSE PERKŪNAS 
UŽMUSZE MOTERĮ.

Czeidasuo-se, Rokiszkio aps., 
laike pamaldų pradėjo perkū
nas trankytis. Jonikunu kai
mo gyventoja Jaksztiene tuo 
laiku norėjo uždaryti kaminą, 
bet tuo tarpu trenke perkūnas 
ir moteris tapo nutrenkta.

SAVI-ŽUDYSTES IR UŽMU- 
SZEJYSTES LIETUVOJE.
Panemunes va1!., Czebuliu 

kaime, Žilinskieneis bute Ro
kiszkio teismo tardytojui kvo- 
cziant Griigaliunaite isz lauko 
puses per atdara Įauga to pat 
kaimo gyventojas Vincas Ale- 
■siejus, Grigalinnaite keturiais 
revolverio szuvia'ils sunkiai su-

Stebuklinga
Pagiaiba
Tikras Atsitikimas.

nija prie Paneles Szvencziau- 
sios o motina su vaikais jam 

| atsakinėdavo.
j Tame laike davėsi girdėt
i griausmas o nuo laiko iki lai
ko szviesa žaibo apszvietinejo 
kamarėlė. Po karsztai dienai

----- .užstojo szturmas.
Tarnas slidžios, Valentas, Kamaroje kas karta kars-z- 

(pravarde apleidžiame) buvo f esme buvo malda, lauke kas 
tai doras ir apszviestas žmo-'karta davėsi girdėt didesnis 
gus; mylėjo Dieva ir artima szturmas.

I tai ir nekarta jo gera szirdis | Ant kart baisus griausmas 
turėjo .sunkia kova su blogais ( draugavo žaibui 'kuris savo 
privalumais jo paszaukimo. * | szviesa apszvietinejo kamara.

Viena karta turėjo nusiduotj — 'Turiu jau turiu! — pa
in netolima kai-ma kur ketino 
licitavo! biedna bet dora mo-

Sean Lester yra Svietines 
Lygos atstovas Danzige, kuri 
žeme yra apie 754 ketur-kam- 
piniu myliu ir kuri likos atkir
sta nuo Vokietijos per Versai- 
Ulo sutarti. Dabar daktaras Ar- 
thuras. Karolius Greiser, prezi
dentas Nazio senato, spiresi 
kad Lester butu praszalintas. 
Danzigo .gyventojai susideda 
isz 95 procento Vokiecziu.

' tere, naszle ir motina keliu

žeide. Kiek atsitolinęs nuo 
vieszkeili'o Aleksiejus pats mir
tinai nusiszove. Grigalinnaite 
vežama in ligonbute, kelyje mi
re. Tam paežiam tardytojui 
pravedus del szio invykio kvo
ta, paaiszkejo, kad Aleksiejus 
Grilgaliunaite nužudė isz kersz- 
to: abudu mylėjosi, vėliau susi
pyko ir pradėjo byli netils. 
Aleksiejus buvo nubaustas 1 
metus ir 3 menesius kalėjimo.

vaiku. Ketino jai paimt pasku
tine karve už nuganymą dir
vos o kuri pinigais negalėjo 
užmokėt.

Buvo tai in pabaiga Liepos 
menesio. Diena buvo graži o 
karsizjtis neiqzpa|sakytas kada 
Valentas su sunkia szirdžia 
iszejo isz miesto.

Puse mylios už miesto stovė
jo paveikslas akmeninis Moti
nos Dievo. Czion 'sustojo, nusi- 
szluoste prakalta nuo kaktos, 
kepure ir lazda padėjo ant že
mes paskui atsiklaupė, sudėjo 
rankas ir pažiurėjas ant dan- 
giszko paveikslo Nekalto Pra
sidėjimo, paszauke:

— Szvencziausia Panele! Da 
niekad nebuvo man taip sun
ku iszpildyt privalumą savo 
kaip sziadien. O kad turecziau 
tiek pinigu, su akvata užmo- 
kecziau už tuos biednus žmo-

szauke su džiaugsmu Valentas, 
pasikeldamas nuo 'žepies: :—< 
Szvencziausia Panele mus isz- 
klause.

Kada jau kiek apsimalszino, 
apsakinėjo biednai szeimynai 
jog kada žaibas apszvietinejo 
aprūkusi paveiksią ant sienos, 
pamate ant jo gražu veidą Mo
tinos Dievo kuris nudavinejo 
szypsojaneziu. Ir jis drueziai 
persitikrinęs jog tame pa
veiksle dangus atsiuntė pa
giaiba. Vakar szitame laike 
kalbėjo 'su kunigu prabašz- 
ezium ir dasižinojo jog kuni
gas baižnyczios pajesžko pa
veikslo Motinos Dievo in alto
rių bet norėtu turėt grąžei nu- 
maliavota, kaipo seno malio- 
riaus.

— Duoeziau galva! — dada- 
ve užsidegime, — jog tas pa
veikslas atnesz jums laime! 
Galite man tikėt; ketinau 'bū
tie maliorium .ir jau pradėjau 
mokytis maliorystes, vienok

Ta pacziia diena Kuplszky 
Pulkauninko kieme Mykolas 
Deveniis revolverio .szuviu mir
tinai nuszove buvusia savo my
lima Br. Kriaužaite. Po to pats 
mėgino nusiszauti, bet nepavy
ko. Patalpintas Panevėžin 
apskr., ligonbutej.

Ana diena Rozalimo vai., 
Zigmantiszkiu kaime rastas sa
vo svirne nusiszoves 27 metu 
ūkininkas Petras Czekanavicz- 
ius. Szovesis trijų myli.mu.ju 
vereziamas vestis, mat isz tri
jų negalejes nei vienos iszsi- 
rinikti.

Ketvirtoji rengta tragedija, 
pavirto in komedija: Jaunas 
24 metu amžiaus ūkininkaitis 
Jonas Sitaviczius labai norėjo 
apsivesti, 'bet tai daryti draudė 
tėvai. Nerasdamas kitos iisz- 
ėities sumanė sau .pasidaryti 
gala. Pasiėmęs dvirati išz 
Pakruojaus valscz., atvažiavo 
in Naujamiesti. Czia dvirati 
palikes klebonijoje, nusipirko 
2 pusbonkius degtines, nuėjo 
prie Nevėžio upes. Atsisėdės 
paupy parasze ant paso su gy
vaisiais atsisveikinilmo testa
menta', nusitenge virszutintus 
rubus ir szoko skandintis.Buvo 
pasinėręs, bet srove iszkele ir 
taip sveikas perplauke in kita 
upes puse. Daugiau nesiskan 
dino. Del girtumo gryžti prie 
drabužiu nebepajege; pasiliko 
pusnuogis sėdėti iki sutemos. 
Vakare žmones pastebėjo jo 
drabužius 'ir prie ju buvusius 
dokumentus, ir apie tai prane- 
sze palicijai. Paliciljos parga
bentas in dabokle pasipasakojo 
savo nepasisekusi sav-žudysites 
bandymą. Kelioms dienoms 
praslinkus, Vabalių,inkO' vai., 
Kurkiu kaime pasikorė 12 metu 
Antanas Giedraitis. Giedraitis 
žaidė su mažais vaikais. Pa
kabines daržinėje ant balkio 
virves, no'rejo parodyti, kaip

nis! Bet 'Tau lengvai galima 
prigial’bet nelaimingai naszlei 
ir mane atliuosuot to liūdno 
privalumo kuri turiu iszpildyt!

Aszaros stojo jam akyse ir 
nudavė jam jdg rodos akmeni
nis paveikslas su šžjjifeojhn- 
cziu veidu žiurėjo ant jo. Pa
stiprintas- dvasioje atsikėlė ir 
patykiai atkalbinėdamas ka- 
runka, ėjo toliaus.

Kada užėjo ant kalno, už ku
rio buvo dirva naszles ir ma
ža šlubele, ant naujo baime in- 
ženge in jo ,szirdi ir kaip tik 
galėjo eit.

Vienok labai nuilsės atėjo 
ant vietos negalėdamas jau to
liau eit.

Vyriausia dulkte naszles gin
davo karvuke ant pievos laike 
kada jaunesne jos sesele ir du 
(maži vai'kinelei linksmai bo- 
vindamiesi jai draugavo; mo
tina stovėjo duryse. Tame atė
jo vožnas ir drdbancziu balsu 
apsakė jog sūdąs netinka ant 
jokiu paluku ir kad turi pave- 
linima vestis su 'savim karve.

Neiszpasa'kytas užstojo rau
dojimas.

Motina prasze kad taip ilgai 
lauktu iki iszbaltys szmota au
deklo kuris gidejo ant pievos. 
Vaikai verke ir rugojo kad jau 
neitur^sf karvukes ikuri jiems 
davinėjo pieną. Valentas neži
nojo jokios rodos. Verke -drau
ge su biednais ir tvirtino jog 
jam labai sunku iszpildyt pa
liepimą sūdo.

— Eikit szen, — tarė ant 
kart vyriausia mergaite in Va
lentą, — eikit szen, kad taip 
esate geras ir pasimelskite su 
mumis: Molina Dievo jau ne
karta mums pagelbėjo.

Visi nusidavė iin stuba. Už

iszmanau biskuti ant paveiks
lu ir ant ju czystinimo. Paim
siu ta paveiksią su -savim, nu- 
czystysiu ji ir parodysiu kuni
gui prabaszcziui, kuris geriau 
ant to iszmano. Žinoma, pats 
jjer save, jog nelicitavosit.' jus ; 
paimsiu tai ant mano atsaky
mo, norint ir tarnysta patro- 
tineziau. O dalbai* visa szirdžia. 
padekavokim Motinai Miela- 
szirdystes!

Suklaupė antru kartu ir 
meldėsi, pripildyti jauslumu, 
džiaugsmu ir viltimi.

Szturmas nustojo o Valentas 
suvyniojas abroza in czysta 
paklode, nuėjo namon. Kelio
nėje vėla atsiklaupė priesz ak
menim! paveiksią ir karsztai 
m-eldesi. Tada jam nudavė jog 
veidas Motinos Dievo trecziu 
kartu nusiszypsojo. Su li-nlcs- 
ma szirdžia atliko kelione.

Ne aplenkė viltis doraus 
žmogaus. Prabaszczius nusidy- 
vijo kada pamate paveiksią ir 
pripažino jog puikei padirbtas. 
Tos paezios nuomones buvo 
patronas; nusidžiaugęs, jog to
ki atrado skai'ba, davė už pa
veikslą 1,200 markiu.

Prabaszcziui iszpasakojo vis
ką kokiu budu abroza ten su
rado o prabaszczius stovinda
mas Apveizda Dievo, isz locno 
kiszeniaus užmokėjo -suma u'ž 
kuria naszle buvo licitavota.

Naszle aplaike visa 1,200 
markiu kuriuos patronas už
mokėjo už paveiksią; už tuos 
pinigus nupirko pusėtina szmo 
ta -dirvos ir nuo to laiko be 
ruįpesfezio galėjo užlaikyt gy
venimą.

Didžiausiu džiaugsmu buvo 
dabar del visos szeimynos, jog
galėjo nueit in miestą in baž- 

biednos stubos buvo auk-szta ir Įnyčzia ir ten priesz ta paveiks- 
tamsi kamara, su vienu mažu la isz kurios tokia stebuklinga 
langeliu, per kuri szviesa die-1 atėjo jiems pagiaiba, siunst in 
nos kaip tik persispaudinejo. Į dangų maldas dekingystes.
Ant aprukintos sienos kabojo Vožnas padekavojo už savoVožnas padekavojo už savo

žmones pasikaro; užnėrė kilpa, 
in ja inkiszo savo galva ir kiek 
paleidęs kojas paslydo ir pasi
korė. Nebuvo kam i'szgiial'beti, 
ir vaikas žuvo.

paveikslas didelio formato bet 
figūros ant to abrozo per tam
sybe, negalima buvo matyt.

— Visi suklaupė. Valentas 
pradėjo garse! atkalbinet litą-'

dinsta ir turi naudinga užsi
ėmimą dirbtuvėje malioriaus 
kuris kada altorius bažnyczio- 
je atnaujinejo, rado jame labai 
tinkama pagelbininka.



Piktadaryste 
Nepasislėps 

: --- *---
Po metui pastojimu meiste

riu numirė pats meisteris, su 
didele gailesczia Antanėlio ku
ris iisz szirdies verkdamas, pa
dirbo puiku graba. Meisterie- 
he in žeme kasės isz didelio 
gai'lesczio nes gyveno su sa
vim dorai be barniu ir vaidu.

— O Dieve, Dieve, — kalbė
jo ant szermenu in Antana, — 
ir ka asz dabar pradėsiu? Sztai 
turėsiu eiti su krepszeis uba
gaut. Tūkstanti auksinu tiktai 
turiu gatavu pinigu, kaip ežia 
gyvent ir sunu užaugint? Vars
toto jau neiszlaikysiu ries kur
gi moterei apie tai mislyt.

-— Poni meisteriene, — tarė 
Antanas, bueziuodamas jos 
ranka, — nesirūpink taip la
bai: asz jums isztikimai ir do 
rai dirbsiu ir ant jus ir jusu 
sunaus. Taip man Dieve pa
dek, jog teisybe kalbu.

— O, mano Antanėli, — tarė 
susigraudinus meisteriene, — 
juk tau laikas eitie savo duo
bos.

— Eisiu, bet tik tada kaip 
jau manes nereikalausite ir pa
sakysite: eikie jau sau Anta
nai, nes jau man dakakai.” 
Padavet jus man ranka kada 
jau nuo bado ketinau numirt. 
Iszmokinote garbint Dieva o 
asz turecziau jus apleist ir ant 
vailgo palikt? — O, tai tada ne 
poteriaut nedryseziau kalbėt ir 
bijoeziau in dangų pakelt akis 
nes man vos rodos kalbėtu in 
ausi: “ei, Antanai, Antanai, 
kokis tu nedėkingas.” Tai su
similk pone meisteriene, neda
rykite man tokios skriaudos 
nes man szirdis isz gailesties 
trūksta.

Pone meisteriene insiverke, 
padekavojo Antanui ir varsto
tą jam pavedė.

Doras vaikinelis ėmėsi isz 
duszios prie darbo, szvintant 
vasara o žiema prie žiburio 
dirbo naktimis isz duszios ir 
Itaip iszbaiginejo darba jog ne
galėjo paspet dirbt tik tiek tu
rėjo užsteliuoto darbo, norints 
nemažai gizeliu laike o iszdar- 
bei ponios Obleviczienes buvo 
toli nuszaukti.

Po desžimties metu prigulin- 
cziojo darbo Antano, Oblevi- 
cziene už penkiolika tukstan- 
cziu auksiniu pirko sau muri
ni narna įkuriame pati įgyveno 
o ir da turėjo apie 30 tukstan- 
cziu žmonyse nuo kuriu įminė
jo palaka. Dora meisteriene, 
aprobavus įsaVo turtą, pasikal
bėjus įsu savo suaugusiu sunum 
paszauke Antana ir tare in ji:

— Kl'ausykie, doras vyre, 
padarei mane ponia, turiu isz 
tavo malones 45 tukstanezius 
turto, kurie tavo prakaitu api
pilti.

— Ka-gi ponia meisteriene 
kalbi, tai gal pats Dievas davė. 
Asz tiek daug nebuvau sztant 
Uždirbt.

— Ne, mano Antanai, — kal
bėjo toliaus meisteriene. — 
Dievas ten nepridėjo bet laimi
no tavo dorai procei kuria uže- 
mei naszles ir sieratos. Tasai 
Dievas kuris niekad nepalieka 
žmogų be užmokesties, nori 
tau per mano rankas užmokėt.

— Sztai Antanėli, tame var
stote, kuriame dirbai del bied- 
nos naszles, dirbkie dabar del 
saves, dovanoju asz tau su vi
som noezinom, lentom ir visa 
medega ir sztai te ant pradžios 
paszelpa penkis tukstanezius

meiisterienei ir insiverke kaip 
kūdikis. Sztai ir ponu stojosi: 
daugybe sausu medžiu visokiu, 
trys pavidalai puikiu padaru, 
medeliu ant pardavimo, penki 
tukstaneziai gatavu pinigu, 
palaiminimas naszles ir ko 
daugiau reikėjo Antanui?

Pasamdė sau prie puikios 
ulyczios narna, puikei apdabi- 
no ir pradėjo ant savo rankos 
dirbt. Darbas taip ėjo jog jau 
negalėjo priimt daugiau no
rints apie 20 gizeliu dirbo var,s- 
totineje.

Kada jau taip insitaise ir ėjo 
gerai, ne vienakarta mistino: 
Mano Dieve, asz czion viso pil
nas o ten kur Grigutiis gal ba- 
da ir iszalti kenezia! O, kad tai 
kokiu stebuklu atsirastu, tada 
pasidalincziau pusiau mano 
turtu. Ant galo pradėjo Anta
nas mislyt apie paezia neis jau 
beveik trisdeszimts metu bai- 
ge.

— Neimlsiu bagotos, — kal
bėjo in save, — sztai paimsiu 
kokia.biedna mergaite kuri gal 
neturi duonos szmotelio, kaip 
asz neturėjau, inejas in szita 
miestą.

Puse meto praėjo nuo tos 
milslies o da Antanas neturėjo 
paezios. Kad isžtai viena karta 
Nedelioje ėjo pro ligonbuti 
Mielaszirdingu zokoninkiu — 
ėjo sau pasivaikszcziot ir isz- 
girdo baisu verksmą.

Paregėjo jis jog iszne’szinejo 
koki tai kana o mergina bied- 
nai apsiredžius, eidama pas
kui graba, szauke nuolatos 
verkdama:

— O Dieve mano, Dieve! ka 
asz dabar pradėsiu be tavęs, 
motinėlė, asz biedna sierata. 
O, užkaskite ir mane drauge 
nes jąu asz negyvensiu.

Ir biedna mergina taip ver
kė, taip rankas lauže jog kas 
tiktai ėjo ir praeitinejo, verke 
drauge.su ja.

Jauna mergina taip labai 
gailedamasi savo biednos mo
tinėlės, inpuole in aki Antanui. 
Maž-daugiau dažiinojo jog tai 
duktė sziaucziaus kuris, kaip 
daugelis panasziu jam, visa 
turtą ir narna pragėrė ir nu
mirė palikdamas paezia ligota 
ir duktere bO szmotelio duonos, 
jog Agute, duktė, kuri kavojo 
motina, per penkis metus įsun
kei dirbdama užlaikinejo ja. 
Nereikejo daugiaus ežia Anta
nėlio, pastanavijas da geriau 
da’žinot apie Agute, nuėjo pas 
ponia Oblevicziene o pabuezia- 
ves jai ranka, tare in ja:

— Turiu pas jus praszyma.
— O-gi kelki?
— Sztai, mistinu pacziuotiis.
— Ar gal su manim ?
— A, kur-gi! — atsake An

tanas, — asz tiktai norėjau 
praszyt kad...

— O, kad bueziau pirszle?
— Taip.
— O ar turtinga mergina?
— Ogi kas man isz turtin-
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padavinėjo pini- sveikatos del jus.
— Bijok tu Dievo! Ka žmo- nemažai.

Inos pasakys jog tokis turtin-' In triis nedeles atsibuvo via-
1___ j • i. n • .n • ii

auksiniu. 'gos, jeigu man davete gera’ko, taip Agotėlė patogiu isz-
— O Dieve mano, — paszau- ' szmota duonos in ranka, jog rode.

ke Antanas stebėdamasis, — galiu su biednoke pasidalint ir Tuojaus po miestą pasklydo 
ka ponia meisteriene dirbi? — valgyt kiek tik noriu, dekavo- žinia jog turtingas^ Antanas 
dadave, stumdamas nuo -saves damas Dievui ir praszydamas ima vargszia mergina už pa
ranka kuri padavinėjo pini-, sveikatos del jus. J ežia ir isz to buvo pavydumo
gus. Asz negaliu to priimt nes — Bijok tu Dievo! Ka žmo-j nemažai.
tai butu didele skriauda.

— Ne, ne,mano vaike, — gas meisteris o ima tokia biod-'eziavone an't kurios Obleviczie- 
kal'bejo susigraudinus meiiste-1 na driske. Sztai vakar manes ne del jaunavedžiu užvadavo 
riene, — kad ne tu, tai gal szia-! prasze vienas pagotas meiste-1 motina o kada nuo szliubo su
dieu .szmotelio sausos duonos*ris kad pirsztau del tavęs jo'gryžinejo, tai pasitiko duryse 
nėturecziau arba kur ubagu na
me gyvenimą vilkeziau. Imkie- 
gi, -kaipo savo ir tegul Dievas 
laimina. — Tegul ežia, — da-

> davė pridedama ranka, — prie 
pinigu, —isz tu graszeliu auga 
tukstaneziai.

Antanas pabueziavo ranka

bagota dukrele. , namo su duona ir druska.
— Tegul ta bagota -buna del Kada Agota inejo in narna 

kito nes asz pinigu nenoriu J savo vyro, net pastiro nuo dy- 
Asz noriu Agute už paezia, ji| vo ir stojus duryse nedryso te
patiko man ir tikrai žinau jog 
bus gera pati jeigu buvo gera 
duktė.

— Na, tai tu nori?
— Sztai, kad mane supažin- 

tumdte -su ja.
— Asz ja pažystu gana ge

rai, kaip pati save. Gyveno pas 
mane skiepe apie puse meto.

— Na tai ka? — paklausė 
Antanas žiūrėdamas su baime 
meisterienei in akis.

— Gera mergina, negaliu ka 
sakytie, — atsake, — diena ir 
naktį dirbo kad tik ligota mo
tina užlaikyt ir ne žodžio ne- 
murmejo. Keldavosi anksti 
prie darbo o guldavo po gai
džiu.

— Na tai ir gerai, — kalbė
jo Antanas nusidžiaugęs; sztai 
praszau idant paszaukia pas 
save, pasakytumėte jog ja mis
tinu paimtie sau už paezia ir 
paimkite ja pas save ir aptai
sykite kaip reikia. Asz duosiu 
pinigu kiek reikia o paskui nu- 
vesi'te mudu in bažnyczia, te
gul i'sz jusu ranku ir paimu.

Ir taip stojosi: Oblevicziene 
nusiuntė pas Agute o kada ta 
atėjo ir dažiinojo jog Antanas 
Szakele pirmutinis ir turtin- 
giauses meisteris Lublime nori 
su ja apsipaeziuot, insiverkus 
tarė:

— Poni meisteriene, kam tai 
isz biednos sieratois taip labai 
szposuot.

—- Bet mano kūdiki, — kal
bėjo Oblevicziene, — dievaži 
teisybe kalbu. Jis tave mate 
kada laidojai savo motina, ži
no kaip ja prižiurinejai ir isz 
savo procios maitinai, sztai pa
sako jog tiktai fu in jo narna 
inneszt gali palaiminima. Gir
dėdama tai Agota su verksmu 
tarė:

— Ir kodėl tai geras Dievas 
neatsiuntė tosios laimes tada 
kada buvo gyva mano motinė
lė tai ne butu varge numirus, 
verkdama ant manes likusios 
sieratos.

Persiemus dora -szirdžia jau
nos merginos, Oblevicziene ra
mino ja kaip galėjo kalbėda
ma:

— 'Taip tai, mano kūdiki, 
nepaimta yra gialybe Dievo ir 
niekas to negali dasekt. Kasžin 
kode! Dievas nepavelino kad 
tavo motina norints mirdama 
butu maezius laime įsavo kūdi
kio — bet tas taip turėjo būtie. 
Atėjo ir Antanas kada taip Ob
levicziene malszino verkenezia 
Agotėlė ir .pats paantrino ta 
pati del jos ka jau (buvo Oble- 
vieziene pasakius.

— O, kaip tai bus, — kalbė
jo susigraudinus Agotėlė, — 
kad asz neturiu jokiu turtu? 
Esmių pralsta ubage, ponas 
meisteri.

— Užtat asz. turiu, — tarė 
meisteris, — tai pasidalinsime 
ir tarnausime Dievui kaip ga
lėsime.

In kėlės dienas Antanas ne
pažino Agutes. Taip ja Oblevi
cziene, nors ne puikiai bet 
szvariai parėdė o ka tik jam 

_ szirdis isz džiaugsmo neiszszo- 

lyn eitie. Tris pakajus Antana? 
parode poniszkai, puikus daig
iai padribti jo locna ranka net 
žėrėjo.

Kokis tiktai gali but džiaug
smas an't svieto, tai taip džiau
gėsi isz saves Agotėlė ir Anta
nėlis.

— Mano Dieve, — kalbėjo ne 
viena karta in .savo vyra, — 
kodėl mano motinėlė nesulau
kė to, kad butu galėjus matyt 
mano laime!

Ir Antanas ne viena 'karta 
pamislino apie Griguti o per- 
statydamas ji dideliam varge, 
labai gailėjosi jog negalėjo 
jam niekame prigialbet.

In meta po apsipaeziavimui 
Antano, Žydas faktoris atėjo 
pas ji įsu klausymu ar ne turi 
gražiu daigtu ant pardavimo 
nes kokis tai ponas nori nu
pilki kuris szeszes mylės nuo 
Lublino pirko nesenei dvara.

Kada pasakė jog turi, už 
valandos stojo priesz Antana 
puikiai ir brangiai pasirodęs 
vyras su kitu kokiu ponu. Dir
stelėjo ant jo Antanas ir net 
nutirpo. Tasai ponas suvis bu
vo panaszus in Griguti, turi 
toki pat apgamėli prie akies, 
toki randa ant kaktos padary
ta per moezeka — bot kaip 
czion prastam stalioriui prisi
pažint priesz ta dideli poną? O 
ant galo gal tokis tik atsirado 
ir jis apsiklėpoja! Ir kada taip 
savyje -svarstosi, iszgirdo kaip 
tasai pribuvęs ponas pradėjo 
su kitu ponu, .su kuriuom pri
buvo, Francuzisękai kalbėt.

— Ne, tai ne Grigutis, — ta
re in save Antanas, kur-gi jis 
iszmoktu poniszkos isznektos?

Donas greitai pabaigė dery
bas o ir mažai derėjosi tik pa
dėjo pinigus ir iszejo susimai- 
szeš.

Antanas paklausė Žydo apie 
taji poną ir pasakė jam suvis 
kita pravarde.

Vienok mano brangus skai
tytojai, ridbu’vO tai kokis kitas 
ponas tiktai buvo isztikro Gri
gas ir apie ji kelis žodžius pa
sakysiu.

Kada ant kryžkelio, be jokio 
susimylejimo pamėtė broli ir 
nubėgo in krūmas, ėjo pats 
per tris dienas ir daejo in pui
ku dvara kuris baltavo tarp 
jevaju ant kalno. Karczemose 
dasižinojo jog tame dvare rei
kalauja ant tarnystes yaikine- 
lio — drąsus Grigutis nusida
vė in fenais ir likos priimtas 
del dvieju sunu pono. Netru
kus pažino mitrumą Griguczio 
ir pradėjo ji naudot prie viso
kiu pasiuntinyseziu ir darbu o 
kada pasirodė jame noras prie 
mokslo, geri ponai ežiai, trau
koje meto, turėdami kiek laiko 
iszmokino ji gerai skaityt, ra- 
szyt ir rokundu. Negana da to, 
Grigutis prie Francuzinio da
raktoriaus, kuris buvo prie po- 
naieziu, iszmoko szneket Fran- 
cuziszkai. In kelis metus pa
mote lekajyste o pasirūpino in 
kita dvara už rasztininka, to
liaus už ekonomą, ant galo li
kos priimltas už kamisoriu pas

VOKIECZIAI ISZBANDO NAUJAS ARMOTAS.
Ana diena Vokiecziai laike metines manevras, artimoje 

Potsdamo, Vokietijoj, iszbanddydami naujo budo armotas.

viena .sena naszle Suvalkų gu
bernijoj. Perkytrias kaip lape, 
per savo liežuvi imsivierino sa
vo senai ponei taip, jog jam 
pavedinojo svarbiausius vei
kalus, nesislėpė priesz ji nie
kame o Grigas net žinojo kur 
naszle šlepe skrynele su pini
gais, apie kuria ir artimiausi 
gimines nežinojo. Taja skryne
le jis pasiėmė kada naszle ap
sirgo ir numirė nepalikus jo
kio testamento o Grigas mokė
jo ja taip paslėpt jog neiszsi- 
dave o ypatingai jog isz sukse- 
soriu niekas apie skrynele ne
žinojo. Pamėtės dinsta iszva
žiavo isz tosios gubernijos la
bai toli, už naszles pinigus pir
ko sau puiku dvaruka Lu'bels- 
koje gubernijoj, permainė sa
vo pravarde ir tame tai laike 
pas Antana pirko daigtus in 
savo pakajus. In tris metus po 
tam Antanas dažinojo jog Gri- 
gorius Szakutis už vagysta li
kos pasodintas in kalėjimą ir 
vos nuo gailesties ir sarmatos

Atlantik Cit i nesenei buvau, 
Nudžerzeje biaury'biu užtikau, 
“Lietuviszki milijonierei,”

Didžiausi pasiutėlei.
Keli pamote savo paezias, 
Prisiplakė prie svetimu, 

Taipgi vėjavaikiu,
Girdėjau kad vienas naszlys, 

Badai jau senas kvailys, 
Kuris savo vaikelius apleido, 

• Dabar vaikai pas svetimus 
buna,

Neturi kuom uždengti savo 
kana,

Nebagelei alkani per dienas, 
Ješzko sau visur vietos. 
Vai tu Antanuk, Jonai, 

Petrai ir Szimonai, 
Apsimalszykite tuojaus, 

Ba isz to bus labai hiekai, 
Kol da yra laiko, pakutavokite 

už griekus,
Ir svietiszkus niekus, 

Kol da pas jus gyvastis yra, 
Tegul jumis aszaros gailios 

byra.
Jeigu da ka iszgirsiu, 

Visiems pravardes apgarsysiu,
Gyvenimą jusu apraszysiu, 
Nei vienam nedovanosiu.
Juk žinote mane gerai, 

Kad su manim tai negerai, 
Jeigu da karta užpyksiu,
Vela pas jus atvyksiu, 

Tada luk aut,
Ai meik ju mucz bliaut!

❖ ❖ ❖
Negaliu sakyti kur tas buvo, 

Bet in mano rankas pakliuvo, 

nenumirė , ir kaip atsigulė ap
sirgęs ant sziltines tai tris ne- 
delęs gulėjo be žado o Agotėlė 
k a tik neužsi veikė sėdėdama 
prie lovos melsdamasi idant 
Dievas duotu sveikata del jos 
mylimo Antanėlio ir niekas ne 
nemislino jog isz tosios ligos 
pasitaisys. Vienok pasveiko 
per didele storone mylimos pa
ezios ir daktaru.

Taip tai piktas pasielgimas 
o ypatingai piktadaryste. Ar
kas mato, ar nemato, kaip pa
pildome, visados turi iszsiduof 
nes tai taip nuo Dievo duota.

Sztai. ir Grigutis isz brange
nybių, kokias rado apart pini
gu skrynelėje naszles, pardavė 
žiedą dideles vertes auksoriui 
Varszave o kuris pateko in 
rankas sukcesoriu senos po
nios. iPažino vienas isz jos gi
miniu pas auksoriu ir kaip 
pradėjo daeitinet ir daejo jog 
tai buvo dalbas Grigoriaus ir 
už tai aplaike bausme ant ku
rios užsipelno. Galas.

'Toki tėvai vietoje vaiku, 
Geriau kad dažiuretu kiaulių.

Vietoje juos dažiuret, 
Ir nepaniekinet, 

Jeigu palicijantas nebutu 
adgynes vaiku, 

Tai .sziadien nebagelei neturė
tu sveiku kunu.

Motina kaip pasiutus aplink 
narna bėginėjo, 

O tėvas, asilelis, prie grinezios 
stovėjo.

Vargszus balsei apdaužė, 
Dantimis girta motina juos 

grauže.
Negana da to, 

įstaigai pasiuto, 
'Tėvas nedryso atsiliepti, 
Už savo vaikelius užstoti, 
Ba 'bijojo gauti per terla, 
Sėdėjo malszei kaip varle. 
Kaimynai turėjo daugiau 

jaustos, 
Apgynė vaikus nuo tos 

kvailos, 
In prieglaudos namus atidavė, 

Motina in palicijos rankas 
(atidavė.

Jau gana su tokeis tėvais, 
Jeigu žveriszkai pasielgineja 

su vaikais, 
Akis užsipylė per dienas, 
Vaiku nedažiuri ne vienas, 
Geriausia tokiems kiaules 

ganyt, 
Ne kaip vaikuczius augyt.

%* *♦*

Kur ton Viskonsine gyvuliu 
daug,

Kurie per dienas be paliovos 
istaug,

Ne tik ant ulycziu, 
Nepaguodoja ne bažnycziu. 

Sztai nesenei laike pamaldų, 
Tarp keliolika kvailiu, 

Galima buvo matyt juokus, 
Bažnyczioje dare visokius 

szposus, 
Kita karta to nepraleis, 

Padarys kitaip su kvaileis, 
Smala apipils visus, 

Ir iszvarys juos in Vestus.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Pittston., f Renkant angli 
Fabas strippings, Yolesviileij, 
sunkiai sužeistas Ed,. Palon’is, 
17 metu amžiaus,57 Mitchell ul. 
isz Sebastopol. Nuvežtas in 
vietinia ligonbute kur tuo
jaus mire. Strippinge dirbanti 
darbininkai iszsprogdino dina
mitą ir gabalas akmens perskė
lė jam galva.

— Nekurie žmones kurie 
sau už daug iszsitraukia ramy
bes, tankiai mato kirmėlės bet 
ana diena, kada palicija užklu
po ant spykyzes poniutes Jo
nienės Jurgaitienės, rado kėlės 
stiklines bonkas pripildytas su 
munszaine ir kirmėlėms ir tai 
visokios borvos ir didumo. Mo- 
tere buvo nuvežta in suda ant 
iszsiteisinimo ir pardavinėji
mo svaiginancziu gerymu be 
laisnu. Kada užklausta palici- 
jos kodėl “ kirmėlės radosi 
munszaineje,” tai atsake kad 
tas 'bus iszaiszkin'ta laike teis- 
mo- i ■ lui

Hanover.— Leonardas Jan- 
kelionis, 21 metu amžiaus, isz 
township, likos padėtas po 
$1,000 kaucijos už sumuszima 
Emilijos Karedkaites, 18 m., Ir 
Plymouth. Karcckaite sako, 
kad Jankelionlis 'sutiko ja Ply
mouth’e, vakare, pakvietė ja 
pasivažinėti. Iszsivežes už 
miesto ant kalno, pradėjo prie 
jos meilintis. Kuomet mergina 
prieszinosii, jis ja sumusze ir 
uždauže akis. ...

Luzerne.,— Mrs. Misiūniene, 
su duktere Nele, iszvažiavo x 
porai menesiu in Lietuva.

Kingston.,—Isz .szios aplin
kines labai daug lietuvaicziu 
dirba ligoninėse ir mokinasi 
slaugiu-norsiu profesijų s. 
Kongstonietes puseseres 'Alice 
Markelioniute, Ona Vydunaite 
ir seserys Savickaitės mokinasi 
slaugiu-nursiu amato New 
Yorke.

Old Forge., f Kehoe Berge 
anglies kompanijos Duryea ka
sykloj mirtinai sužeistas Sta
sys Kazlauskas, 26 metu am
žiaus, 546 Hickory uly.

Velionis paliko žmona Katre 
sūneli, motina, du broliu ir dvi 
seseris.

Wyoming., p Jokūbas Kre- 
czikas, 65 metu amžiaus, 805 
Shoemaker avė., isz West Pit- 
tstono, įstaigai apsirgo szirdies 
liga ir mirė. Su juo buvo jo 
duktė Matilda.

Philadelphia, Pa. — Sziuomi 
norime iszreikszti szirdinga 
padėkos žodi Philadelphijos 
trijų parapijų. Sanryszio na
riams už surengimą pikniko 
musu naudai kuris invyko Lie
pos 26 d. p. L. Gudavicziaus 
ukeje.

Gilia padėka tariame Klebo
nams Kun. Zimbliui, Kun. Va- 
lancziunui, Kun. Czepukaicziui 
taipgi ir ju vikarams už nuo- 
szirdžia pagelba ir pagarsini
mus. Dėkojame visiems ku
rie darbu, aukomis, garsini
mais arba atsilankymui prisi
dėjo prie tos paramos. Lai 
Vieszpats Dievas jumis laimi
na, saugoja ir suteikia jums 
reikalingu maloniu gyvenime.

Jums labai dėkingos, 
Seserys Szv. Pranciszkaus.

Neužmirszkite guodotim skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

t
1

drauge.su


ŽINIOSJTETINES
— Subatoje pradėjome me

nesi Augusto—Rugpjuczio, ku
ris tai menesis yra paszvens- 
tas per Katali'kiszka bažnyežia 
ant gai’bes Szvencziausio Sak
ramento.

— Ana diena likos padary
ta pasekminga operacija Mar- 
cellei, devynių menesiu am
žiaus dukrelei Vinco Kubilių, 
Jefferson ligonbuteje, Filadel
fijoj, kur mergaitei iszimta 
arbūzo sėkla isz plaucziu. Mer
gaite sirguliavo 'bet nebuvo ga
lima isztirt kokia 'buvo tai 
priežastis pakol daktarai pa
dare ant mergaites egzaminą 
su dks-rei spindu'leis kurie pa
rode sėkla plaucziuose. Buvo 
tai pavojinga operacija.

— Juozas, sūnūs Onos Moc- 
kaitienes, 903 E. Centre uly., 
sugryžo isz Ashlando ligonbu- 
tes, kurioje nuo kokio tai lai
ko gydėsi ir sziadien jaueziasi 
daug sveikesnis.

—- Nedėlios nakti, artimo
je Lakeside, prie liauto, freiti- 
nis trūkis nusirito nuo 'begiu 
per ka 14 vagonu su galvijais 
ir kitokiu tavoru likos iszme- 
tyta po visa geležinkeli. Trys 
vagonai pilni galviju susidau
žė ir beveik visi likos sužeisti. 
Duota apie tai 'žinia del She
nandoah mesinyczios kuri pa
skerdė gyvulius. Bledes pada
ryta ant 80 tukstaneziu dole
riu.

t Gerai žinomas jaunikai
tis, Vladas Moliuszis, 21 metu 
amžiaus, mirė praeita Petny- 
czia Gero Samaritono ligonbu
teje, Pottsvillej, po operacijai 
pendesaitis kada gangrina in- 
sigavo in krauja ir nuo to mi
re. Perbuvo ligoributej sanvai- 
te laiko. Velionis po mireziai 
motinos ir tėvo gyveno pas sa
vo teta ir dede Petrą Jenker- 
tus ant 539 W. Mahanoy uly. 
Gimė Tower City bet nuo ma
žens gyveno Mahanojuje. Gy
veno New Philadelphijoj trum
pa laika kur dirbo. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos, 
u'žbaige augsztaja mokykla 
1933 mete kur prigulėjo prie 
basket-ball, dramatiszko ir 
Francuziszko kliubus. Dabar 
paskutiniu laiku dirbo Kriau- 
cziuno sztore. Paliko du bro
lius, Juozą mieste ir Joną, 
Pittstone ir viena seseri Mari
jona, pati Mockaus Kurtz, isz 
Filadelfijos. Velionis buvo na
rys Szv. Jono Blaivininku ir 
Szv. Vardo draugyseziu ir baž
nytinio choro. Velionis >buvo 
labai malonaus ir dorauš budo 
jaunikaitis kuri visi apgailes
tauja. Ladotuvems užsiėmė 
graborius Rėklaitis kurios at
sibus Utarninko ryta su bažny
tinėms apeigomis Szv. Juoza
po bažny ežioje.

— Martinas Džiogys (Jo- 
gees), 400 E. Market uly., ku
ris turėjo dinsta su Betts Elec
tric Co., isz New Yorko, likos 
paauksžtintas ant geresnio 
dinsto kaipo elektrikiszkas in
žinierius su Philco Battery & 
Radio Co., isz Filadelfijos, ke
liaudamas po vakarine dali 
PennsyTvanijos ir New Yorko. 
Martinas užbaigė mokslą Pratt 
Institute, New Yorke ir yra 
sunum Balserio ir Elžbietos 
Džio'giu.

— Panedelio ryta, 1:50 vai., 
kilo ugnis Bitnerio garadžiuje 
500 skvere, ant W. Maple uly., 
Juodeszko ir Lapinsko gara- 
džiai taipgi gerai apspirgejo 
bet likos iszgialbeti nuo sude
gimo pei| ugnagesius. Bledes 
padaryta ant keliu tukstaneziu 
doleriu. , i

— Asztuoni tukstaneziai 
relief czekei likos iszsiunsti 

‘ del žmonių musu paviete rei- 
kalaujancziu paszialpos. Tuom 
laik valstija aplaike tik tris mi
lijonus ant greita suszelpimo 
žmonių bet tikisi aplaikyti vi
sa suma 45 milijonu doleriu del 
Pennsylvanijos gyventoju ku
rie randasi ant ‘1 relief. ’ ’

— Regina, duktė Antano 
Leskaucku, ant S. Catawissa 
uly., praleidineja savo vakaci- 
jas su teveleis ir pažystamais. 
Pana Regina yra dažiuretoja 
ligoniu Szv. Marijos ligonbu
teje, Filadelfijoj ir dažiuretoja 
operacijų kambaryje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Daminiko, Seredoje Szv. Pa
nos Sniegines o Ketverge Per- 
simainymas Viesz. Jėzaus.

— Butlegerinei anglekasei 
ana diena likos atlankyti ap
linkinėje Mahanojaus, Boston 
Run, Draper ir Bukmautcs per 
Independent anglekasius tiks
le privertimo juos prie prigu
lėjimo prie ju unijos bet jokio 
sumiszimo nebuvo. Pagal nuo
mone virszininku tos laisvos 
unijos tai ateinanezia sanvaite 
ketina pristoti prie unijos but- 
logeriu apie 600 nariu. Guziku 
Diena ketina būti Ketverge.

— Matilda, duktė ponios 
Mares Grineviczienes, 517 W. 
Pine nly., po keliu sanvaieziu 
vakacijos 'pas savo motinėlė, 
sugryžo adgal prie mokslo da- 
žiuretojos ligoniu (norses) in 
University of Pennsylvania li- 
gonlbute, Filadelfija. Pana Ma
tilda yra gabi ir iszmintinga 
mergaite ir yra laikoma dide
lėje palguodoneje per daktarus.

SHENANDOAH, PA.
— Giant Public Market su 

3 sztorais, kurie randasi prie 
100 S. Main uly., 232 W. Coal 
uly. ir 232 E. Centre uly., da
bar buvo korporuoti ir bus ži
nomi kaipo ‘ ‘ Giant Public Mar
ket, Incorporated.” Publika 
gales priklausyti prie szitos 
instaiigos pirkdami szerus po 
$10. Norintieji pirkti szerus 
kreipkitės po adresu 100 S. 
Main uly. Szerininkai galės 
pirkti visoki tavora už 2-tra 
procentą pigiaus, taipgi aplai- 
kys 4-ta procentą kas 3 mene
sius. Raportas ineigu ir iszei- 
gu bus suteiktas -szerininkams 
kas 6 menesius. Pelnas bus isz- 
dalinamas tarpe visu szerinin- 
ku.

— Vincas Vaiksznoris, ku
ris buvo virszininku Iszganin- 
gos Armijos, Syracuse, N. Y., 
aplaike deszimts dienu vakaci
jos ir laikys pamaldas ant S. 
Main ulyczios. Gal tai pirmu
tinis Lietu vys kuris tarnauja 
del Salaveisziu Armijos szioj 
apielinkej.

Girardville, Pa. — Slapti 
agentai ana diena užtiko pas 
Terese Bracale, 37 W. Ogden 
uly., 100 galonu didumo samo- 
gonka, 600 galonu įbrogos ir 25 
galonus ariėlkos kuria konfis
kavo. Motere likos pastatyta 
po kaucija bet negalėdama už- 
sistatyt, likos uždaryta Potts- 
villes kalėjime. Palicija jeszko 
da dvieju ypatų kurie prigial- 
bejo jai varyti munszaine.

Mt. Carmel, Pa. f Stanislo
vas Želinskas, 14 metu, likos 
perszautas in pilvą isz nety- 
cziu kada brolei Edvardas ir 
Antanas Kriminovskai norėjo 
vienas nuo kito atimti revolve
ri ir laike tasynes revolveris 
iszszove pataikindamas in Sta
siuką kuris stovėjo arti ir pri- 
sižiurinejo tasynei.

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ANGLIJA APVAIKSZTINEJO SUKAKTUVES GIMIMO DIENOS SAVO KARALIAUS.
Laike apvaikszcziojimo karaliaus Edwardo VIII dienos gimimo sukahtuviu, pats ka

ralius eme dalybas tame apvaikszcziojime su savo trimi broliais. Pirmutinis isz kaireses 
yra jo brolis, Duke of York; antras, pats karalius, Edwardas VIII; treczias, Duke of Glou
cester ir Duke of Kent.

SENA MOTINĖLĖ
Verkia motuszele, paskendus varguose,
Viena 'kaip žuvele, plūda aszarose,
Eina ant szal'tu kapu, patiekos jeszkoti, 
Ir tarp lapu paverkt ir padūmoti.

Czia mieg’ kūdikėliai, eileje suguldyti,
Kuriuos motuszele atėjo atlankyti,
Atnesze kvietkeliu kad czia pasodinti, 
Papuoszti kapelius ir save suraminti.

Ant sausu szakeliu liejo aszareles,
Ant žaliu lapeliu rasze litareles,
Rasze ir minėjo vardus kūdikėliu,
Ir taip sau kalbėjo, sėdus ant kapeliu:

“Vai, kad asz galeeziau graba atidaryti,
Arba kad mdkecziau Dievo isZpraszyti, 
Kad leistu paregėti nors ant valandėlės, 
Meilei juos pamylėti ir priglaust ptie szirdeles.
Asz juos glostycziau ir neleiscziau isz ranku, 
Pakol i'szsakycziau kad man vienai sunku,” 
Czia Dievo kojeles klaupus apkabino, 
Ir per aszareles sau malda ramino.

Jos malda regėjo ant dangaus žvaigždeles,
Ir verkt pradėjo dangiszkos akeles, 
Anų aszareles ra'sa žemyn krito,
Parode žoleles kaip diena praszvito. —Rcx.

KARALIUS KAROLIUS SVEIKINASI SU CZEKO-
SLOVAKIJOS PREZIDENTU.

• Czekoslovakijos prezidentas, Eduard Benes, sveikinasi 
su Rumunijos karalium Karoliu kada tasai atvažiavo in Bu- 
kareszta pasikalbėti su juom apie sklypo dalykus.

Lehigh Valley Geležinkelis 

$Q.15 InNewYorka 
ir atgal ar in Newark 

NEDELIOJ 9 AUGUSTO 
Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
3:35 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

RYE BEACH LAIVAS — Primokant $1.00, vaikams 5Oc. in Rye 
Beach ant Long Island Sound ir atgalios. Ant laivo galima užeiti 
tiesog nuo treino. Pirkite laivo tikietus kada pirksite ekskurejos 
tikieta. Invales laiko del pasilinksminimo szitam gražam parke. 

PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.

LehigliVaHeyRaflroad
CIlic Route of The BlackDiamond

Paskutines Žinutes
Jeruzalemas.— Tarp Arabu 

ir Žydu vela atsinaujino mu- 
sziai kuriuosia užmuszta ketu
rios ypatos ir daug sužeista.

Paryžius, Francija. — Tarp 
Etiopiecziu ir Italu ana diena 
atsibuvo smarkus musziai Des- 
sye, kuriuose likos užmuszta 
apie 7,000 žmonių.

Philadelphia. — Prie pabai
gos sanvaites, per Sukata ir 
Nedelia, Pennsylvanijoj 'buvo 
daug visokiu automobiliniu ne
laimiu kuriose žuvo apie dvi- 
deszimts ypatų ir daugiau 
kai'p szimtas likos sužeisti. Ki
tose valstijose taipgi buvo ga
na visokiu nelaimiu.

Lizbonas, Portugalija. — 
Trys szimtai an'glekasiu likos 
užmuszti be jokios mielaszir- 
dy-stes o daugiau kaip 400 su
žeisti kada Iszpaniszki pasike- 
lėlei, naudodami armotas ir ki
tokius ginklus priverstinai 
juos iszvare isz Requejos ang* 
liu kasyklų artimoje Piiebla 
San Abria, Zamoros provinci
joj, Iszpanijoj.

ISZ KRUVINOS REVOLIU
CIJOS ISZPANIJOJ.

* Aplinkinėje Madrido val- 
diszki kareivei bombardavo 
keliolika miesteliu tiksle isz- 
gujirno pasikeleliu su didėlėms 
bledems ant albieju sza'liu.

* (Pą'sikelelei (bombardavo 
miestą Paima isz oro. Miestas 
pradėjo degti. Daug žmonių 
žuvo.

’•* Valdiszki kareivei bom
bardavo du trukius pasikeleliu 
kurie gabeno amunicija ant 
fronto. Trūkis likos isznesztas 
in padanges su visais karei
viais. Buvo tai baisus reginys 
kada sudraskyti szmotai kunu 
nupuolinejo isz padangių.

* Deszimts tukstaneziu pa
sikeleliu eina ant San Sebas
tian miesto. Czionais tikisi di
deliu musziu.

Apsiginklavę kaimuoeziai 
kaime Bagete, dagirde kad pa- 
sikelelei artinasi prie kaimo, 
kunigas vietines bažnytėlės su- 
szauke visus kaimieczius skam
bindamas varpus. Kaimuoeziai 
susirinko su ginklais kokius 
kas turėjo ir atspyre pasikele- 
lius su didėlėms bledems.

Du tukstaneziai valdisz- 
ku kareiviu likos užmuszta per 
pasikelelius kada artinosi prie 
Zaragozos. Buvo tai netikėtas 
užklupimas tarp dvieju kalnu.

STEBUKLINGAS 
PAVEIKSLAS
KANCZIOS JĖZAUS
Nesenei sugryžo keleivis 

Anusczenko, in Londoną, kuris 
apsakinėja ka girdėjo kada 
lankėsi Kaumany, Rumunijoj, 
apie atsitikima kokis invyko 
apie penkesdeszimt metu ad
gal, mažas miestelyje Turikaki, 
prie Rusiszko rubežiaus:

Pradedant devynioliktam 
szimt-mecziui, gyveno tenais 
tūlas Dievo-baimingas Kriksz- 
czionis, .szule Žydu szkalos, ku
ris turėjo savo nameli o ant 
sienos kabojo paveikslas Kan- 
czios Jėzaus.

Po kokiam tai laikui iszsi- 
kraulste jis isz namelio in kita 
kaima pasiimdamas su savim 
visus rakandus bet užmirszo 
taji paveiksią. In kėlės dienas 
po tam insikrausite in narna Žy
das kurils pamate ant sienos li
kusi paveiksią. Kada jau apsi
gyveno, atėjo ji atlankyt kitas 
Žydas, jo draugas, kuris tuo- 
jaus užtemino kabanti paveik
siu ant sienos, szaukdamas su 
nusistebėjimu:

— Ka tu manai, turėdamas 
taji paveiksią savo name? — 
Ir puolė in toki padūkimą kad 
pradėjo pliovoti visokiais žo
džiais ant iszvento paveikslo.

Kaip pasiutęs iszbego lau
kan ir nusidavė pas kelis Žy
dus ir rabina apsakdamas ka 
mate Žydo name. Visi atbėgo 
ir kada paregėjo isztikruju 
•szventa paveiksią ant 'sienos, 
visi inpuole in pasiutima ir nu
traukė paveiksią nuo sienos 
szaukdami: 11 Iszjuokinekimc 
taji Jezusa kaip tai padare 
,musu protėviai.”......

Ir pradėjo spjaudyt ant 
szvento paveikslo, muszt su, 
kumszczioms ir visaip pliovot. 
Kiti vela pradėjo szaukit: “Juk 
jam perdure rankas ir kojas, 
padarykime ir mes taip.”

Vinimis pradėjo perdurinet 
kojas ir rankas Jėzui ant abro- 
zo.

“Musu tėvai padavė Jam 
tulži su actu, —padarykime ir 
mes taip.” Pamerkia skudurė
li in tulži ir acto, prikiszo prie 
lupu Jėzaus. Musze Ji su lend-, 
re per galva o vienas atsine- 
szes ilga peili, dure- Jėzui in 
szona. Vos tai padare kad isz 
Jo szono pradėjo teket kraujas 
ir vanduo. Tada Žydai pradė
jo visaip iszjuokinet abroza ir 
kalbėjo tarp saves: “Kriksz-J 
czionys kalba kad Jėzus pada
re daug stebuklu. Nunelszkime 

1 ta krauja ir vandeni in szkala 
ir suszaukime visus ligonius. 
Paitepsime juos tuom krauju ir 
persitikrinsime ar isztikruju 
juos iszgydys kaip tai sako’ 
Krikszczionys.”

Pirmiausia likos atnesztas 
•suparalyžiavotas žmogus ku
ris radosi be valdžios nuo 
daugelio metu ir buvo žinomas 
visam mieste kaipo neiszgydo- 
mas. Kada ji patepe szventu 
krauju, staigai atsikėlė ir pra
dėjo vaikszczioti. Po tam ak
las, nebylis, paikszas ir t.t., li
kos iszgydyti per patepimą 
szvento kraujo o skaitlis ju 
buvo didelis ir szkala buvo 
pilna.

Neiszpasakytai susigraudi
no susirinkusi myne žmonių. 
Vyrausi Žydai ir keli rabinai 
persigan'de tais stebuklais, 
paszauke dideliu balsu:

— Garbe Kristui Kuri musu 
protėviai nukryžiavojo o Kuri 
dabar mes antru kartu kanki
nome sziadien ant abrozo! Ti
kime in Ji! Tegul atleidžia Jis

musu nusidėjimus!
Po tam visa myne Žydu nu

sidavė pas vietini vyskupą ir 
sudeja ant keliu stebuklinga 
abroza priesz ji, apsakė jam 
apie datirtus stebuklus ku
riuos iSzventas Kraujas paro
de ir melde Krikszto szvento. 
Vyskupas su daugybe kunigu 
prisilenkė prie praszymo Žy
du. Mokino juos pei’ keliolika 
dienu ir pakriksztino juos 
szimtais. Ant meldimo Žydu 
paszventino visas szkalas vi
sam mieste, permainydami 
jas ant Katalikiszku bažny- 
czjiu. Didelis džiaugsmas pa-’ 
stojo visam mieste isz priežas
ties dideliu stebuklu ir atsiver
timo taip didelio skaitliaus 
Žydszku dusziu.

Keleivis, kuris szita atsitiki
ma aprasze Angliszkuose laik- 
raszcziuose, perrasze szita at
sitikima isz u'žraszu senovisz- 
ko kliasztoriaus kuris da ir 
sziadien randasi Turkaki, Ru
munijoj.

Vienais isz didžiausiu žmonių 
kokis kajda buvo žinomas ant 
svieto, buvo maskolius vardu 
Macznoff, kuris rodėsi po visa 
Europa priesz Svietine kare. 
Buvo jis devynių pėdu ir trijų 
coliu aukszczio, Jisai mirė trys 
metai adgal.-

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖

331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas, 501

<T"I ----- ------------ ------- ;

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C:ty

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
620 W. Centre St., Mahanoy City

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* :s
Geriausia Ambulance —.

patarnavimas s z i o j J) 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil- Įr,
na pasirinkimą meta- ufrįb,

T liszku ir kieto medžio T
| Grabu. Laidoja nu- I
Į mirelius pagal naujau-*. I
I šia mada ir mokslą. I

I Turiu pagialbininke Į 
J r moterems. Prieinamos J

prekes. gg
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
Bell Telefonas 538-4 ___ *
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